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ÚVOD
Oznámení záměru „Odchovna selat, Troubelice – farma pro chov prasnic“ je zpracováno dle
§6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3.
Oznámení je zpracováno autorizovanou osobou na základě požadavku oznamovatele záměru
firmy TAGROS a.s.
Záměrem investora je stavba nové odchovny selat o kapacitě 1 792 ks ustajovacích míst
v uzavřeném areálu střediska živočišné výroby v Troubelicích.
Dle zákona č.100/2001 Sb. je stavba posuzována dle bodu č.1.5 „Chov hospodářských zvířat
s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) –
kategorie II. (záměry podléhající zjišťovacímu řízení) přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb.
Záměr je uveden ve sloupci B, posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě
Krajský úřad Olomoucký, Odbor životního prostředí a zemědělství.
Stávající areál:
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Prohlášení
Oznámení je zpracováno oprávněnou osobou vlastnící autorizaci č.j. číslo osvědčení
15251/3988/OEP/92
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A. Údaje o oznamovateli
Investor
Zastoupený
Sídlo
IČO
DIČ

TAGROS, a.s.
Ing.Bohuslav Nevěřil, předseda představenstva
Troubelice 24, 783 83 Troubelice
60793066
CZ60793066

Oznamovatel
Sídlo
IČO
DIČ
Zastoupený
Ve věcech technických

TAGROS, a.s.
Troubelice 24, 783 83 Troubelice
60793066
CZ60793066
Ing.Bohuslav Nevěřil, předseda představenstva
Ing.Sylva Nevěřilová
Tel.
tagros@quick.cz

Projektant
Sídlo
IČO

Alena Beinhofnerová, projektová činnost ve výstavbě
Valaská 1202, 686 03 Staré Město
40441881
Tel.: 572543074

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Odchovna selat, Troubelice – farma pro chov prasnic
Bod č.1.5 „Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1
dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) – kategorie II. (záměry podléhající zjišťovacímu
řízení) přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb.

2. Kapacita (rozsah) záměru

Novostavba odchovny selat
16 sekcí x 112 ks selat
1 792 ustájených míst
107,5 DJ
Zastavěná plocha 1 050 m2

3. Umístění záměru

kraj Olomoucký
Obec Troubelice
Katastrální území Troubelice
p.č.663/17, 663/50
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Charakter stavby:
novostavba
Odvětví:
zemědělství, živočišná výroba
Záměrem investora je realizace novostavby odchovny selat ve stávajícím uceleném areálu
farmy (chov prasnic a skotu) v Troubelicích. Stavba objektu je navržena v uzavřeném areálu
střediska v prostoru mezi stávajícími objekty s chovem selat a prasnic.
Nový objekt se zastavěnou plochou 1 050 m2 pro chov odchov selat bude rozdělen do 16
sekcí po 112 ks selat. Celkem bude zahrnovat 1 792 ustajovacích míst.
Umístění nového objektu bude realizováno na ploše ve stávajícím středisku mezi objektem
pro chov prasnic a stávajícím objektem chovu selat.

SITUACE UMÍSTĚNÍ ODCHOVNY SELAT
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Plocha pro umístění záměru
Areál farmy Troubelice

nová jímka na kejdu

Sledovány jsou možné vlivy související s realizací objektu odchovny selat v prostoru
stávající farmy Troubelice. Pozornost je zaměřena na nakládání zejména s kejdou a jejímu
využití v rámci hnojení a pachovým emisím a čpavku.
Firma chce objekt odchovny selat v území realizovat s ohledem na požadavky zabezpečit
optimalizaci chovu této kategorie zvířat (chov prasat).
Možnost kumulace s jinými záměry v území souvisí s kompletním provozem chovu zvířat
zemědělské farmy. Stávající objekty nebudou záměrem dotčeny, dojde ke zlepšení welfare
chovu zvířat.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Cílem investora je vybudovat moderní farmu pro chov prasnic. Postupně investor provádí
úpravu objektů souvisejících s chovem zvířat ve středisku.
Realizována byla nová nádrž na kejdu.

Realizace stavby objektu odchovny selat bude znamenat zabezpečení kvalitního odchovu
selat v souladu s cílem chovatele zabezpečit kvalitní chov zvířat v souladu s požadavky pro
tuto kategorii zvířat.
Navrhovaná technologie provozu je zvolena na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu
prasat (odchov selat) s využitím moderních technických prvků a uplatnění příznivé etologie.
Moderní technologie ustájení umožňuje vytvořit velice dobré podmínky pro odchov zvířat a
zabezpečit vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická
jednoduchost a kvalitní a spolehlivá technologie. V odchovně selat je navržena zemědělská
technologie v souladu s s požadavky Vyhl.č.191/2002 MZ o technických požadavcích na
stavby pro zemědělství a zák.č. 208/2004 Sb.. § 3 o minimálních standardech.
Realizována bude nová stavba s kapacitou 1 792 ks (selata do 30 kg). Po dokončení
novostavby budou přesunuta selata ze stávající stáje - seletník - o kapacitě 900 ks. Uplatněna
bude nová moderní technologie. Navýšení kapacity chovu bude znamenat navýšení o 892 ks,
tj. o 54 DJ.
Středisko chovu má předpoklady pro udržení konkurenceschopnosti v chovu prasat v delším
časovém horizontu.
Kapacita chovu
V rámci farmy je v současnosti realizován chov prasat a chov skotu.
Chov prasat
Tabulka č.1
Stáj
Březárna

Kategorie
Prasnice

Nová porodna
Seletník
Nová odchovna selat*
Jalovárna
Odchovna 2
Odchovna 3
Výkrm vepřů 1200

Prasnice
900
Prasnice
25-100 kg
25-100 kg
860

Stávající stav
Počet kusů
Počet DJ
220
66
120
900
135
160
160
860

36
54
0
40,5
22,4
22,4
120,4

Nový stav
Počet kusů
Počet DJ
220
66
120
1792
135
160
160
860

Celkem
361,7
* Selata prům váha 30 kg – přepočet DJ: počet zvířat 900 x 30 / 500 – 54 dobytčích jednotek
ODCHOVNA SELAT
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** Selata prům váha 30 kg – přepočet na DJ: počet zvířat 1792 x 30 / 500 = 108 dobytčích
jednotek

Nárůst dobytčích jednotek: 415,7 – 361,7 = 54,2 dobytčích jednotek (DJ)
V březárně jsou ustájeny prasnice, kapacita objektu je 220 kusů. Jedná se o stelivový provoz,
úklid chlévské mrvy je prováděn drážkou na stájové hnojiště s odvozem dvakrát týdně.
Nová porodna je objektem pro ustájení rodících a kojících prasnic o kapacitě 120 ks prasnic.
Ustájení prasnic je bezstelivové v individuálních boxech a litinovým roštěm u prasnic a
plastovým u selat. Kejda je odváděna do přepouštěcí společné jímky a přečerpávána do jímky
Wolf.
V jalovárně je ustájeno 135 kusů prasnic. Provoz je zde bezstelivový se skupinovými a
individuálními boxy. Kejda je z podroštového prostoru (196 m3) tlakově vypouštěna jedenkrát
měsíčně do přepouštěcí jímky (50 m3) a přečerpávána do centrální skladovací jímky Wolf
(2 134 m3).
Odchovna 2 a 3 zahrnuje objekt pro ustájení prasat ve výkrmu o kapacitě 160 ks prasat
v každé stáji. Ustájení je zde stelivové. Hnůj je oběžným škrabákem odhrnut na přívěs a
odvážen na hnojiště.
Objekt výkrmu vepřů 1 200 zahrnuje ustájení prasat ve výkrmu o váze 30 – 110 kg o kapacitě
860 kusů. Provoz je zde bezstelivový s částečně roštovou podlahou. Kejda je odváděna do
venkovní zemní otevřené jímky (170 m3).
Stávající objekt seletníku zahrnuje objekt pro ustájení selat do odstavu 30 kg s kapacitou
900 ks. Provoz je stelivový v polovině stáje. Z této poloviny stáje je prováděn odvoz mrvy na
hnojiště. Ve druhé polovině stáje je provoz bezstelivový s částečně roštovou podlahou.
Nová odchovna selat bude s bezstelivovým provozem
V rámci střediska Troubelice je rovněž umístěn chov skotu:
K1 Kravín – dojnice o kapacitě 85 ks dojnic
K2 – býci 135 ks
K3 – dojnice 100 ks
K4 – dojnice 100 ks
K5 – dojnice 240 ks
Hala – jalovice 240 ks
Teletník včetně budek – telata 140 ks.
Záměr stavby nové odchovny selat zabezpečí použití nové moderní technologie ustájení selat,
která sníží limity zátěže na životní prostředí s uplatněním požadavků zák.č.86/2002 Sb. o
ochraně ovzduší a příslušných platných vyhlášek k tomuto zákonu.
Lokalita pro umístění nového objektu odchovny selat je situována (jak již bylo výše uvedeno)
ve stávajícím středisku zemědělské výroby v obci Troubelice, které je vybaveno objekty
určenými k chovu zvířat. Areál je vybaven zpevněnými komunikacemi a doprovodnými
zemědělskými objekty (jímka TH, silážní žlaby, míchárna krmiv, posklizňová linka, kůlny,
dílny, míchárna krmiv).
Lokalita splňuje kritéria pro možnost realizace záměru investora. Splňuje rovněž podmínky
pro vymezení prostoru pro realizaci stavby s návazností na inženýrské sítě a dostupnost.
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Přehled zvažovaných variant
Při přípravě záměru stavby odchovny selat v lokalitě zemědělské farmy Troubelice nebyly
řešeny varianty technologické ani varianty situační.
Předložený záměr a umístění nové stavby byl řešeno v rámci přípravných prací, umístění nové
stavby je dáno prostorovou možností předmětné lokality.
Varianta nulová
Varianta nulová je variantou dalšího provozu farmy s chovem prasat bez dostavby nového
objektu odchovny selat a zabezpečení moderního objektu pro uvedenou kategorii zvířat. Tato
varianta platí pouze v teoretické rovině, neumožňuje investorovi realizovat chov zvířat
s ohledem na jeho záměry, požadavky trhu a uplatnění chovu v předmětném území s využitím
technologického zázemí. Zároveň by znamenala ponechat stávající v současnosti již
nevyhovující seletník v provozu.
Varianta navrhovaná investorem
Firma řeší výstavbu nového objektu pro odchov selat zabezpečující moderní metodu ustájení
a odchovu selat v zemědělském areálu. Po dokončení bude možné přesunout selata ze
stávající stáje seletníku, který je v současnosti již v nevyhovujícím stavu. Stávající seletník
bude po realizaci stavby dle informace investora zrušen.
Chov selat je řešen jako bezstelivový s podlahou kotců tvořenou plastovým celoroštem
uloženém na ocelových, žárově zinkovaných nosnících. Tyto budou uloženy dle projektu na
stěnách kejdových van. Jednotlivé kejdové vany budou plastovým potrubím spojeny do
centrálního svodu vedeného do stávající jímky. Řešeno je rovněž vyhřívání v kotcích
el.vyhřívanými panely zavěšenými ve výšce hrazení.
Realizovaná stavba bude tvořit část komplexní technologie chovu prasat s moderním
způsobem ustájení selat. Uvedena varianta je předložena pro posouzení z hlediska vlivů na
životní prostředí.
6. Popis technického a technologického řešení záměru
Návrh technického řešení stavby a úprav ve středisku vychází z podnikatelského záměru
investora pro chov prasat ve středisku s řešením kvalitního odchovu selat.
Celý objekt odchovny selat bude rozdělen do 16 samostatných sekcí, které budou vzájemně
odděleny těsnými plastovými dutinkovými příčkami. Selata budou dle projektu ustájena na
plastových roštech, které budou uloženy na stěnách betonových kejdových van.
Každá vana bude opatřena kejdovou vpustí
s uzávěrem. Vpustě budou propojeny plastovým
potrubím do centrálního svodu. Ten bude sveden
do
stávající jímky.
Kotce pro selata jsou navrženy s plným
plastovým hrazením. Hrazení umožňuje snadnou údržbu a čištění. Do příčných stěn hrazení
budou umístěna nerezová koryta s multifunkční mřížkovou zábranou. Koryta budou umístěna
do závěsů umožňujících snadné vyjmutí koryt z důvodu čištění. Pevná plocha pod korytem
bude vytvořena recyklovatelnou deskou.
Pod manipulačními plochami jsou navrženy kanály pro zabezpečení přívodu vzduchu
k jednotlivým sekcím.
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Zdivo projekt navrhuje HELUZ. Nosnou konstrukcí střechy bude systém dřevěných vazníků
s lisovanými spoji styčníků. Celý objekt bude založen na základových pasech z prostého
betonu.
Zastavěná plocha
Situace stavby

1 050 m2
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Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě v rámci farmy.
Vnitřní rozvody budou řešeny dodavatelem technologie. Rozvod vody bude řešen
v plastovém potrubí, rozvody vody v místech kontaktuje zvířaty budou řešeny
z pozinkovaných trubek. Napáječky budou miskové.
Krmení je navrženo dvěma lankovými dopravníky krmiva tak, aby bylo možné v každém
kotci krmit libovolnou směs. Krmivo bude umístěno ve dvou laminátových silech s objemem
12 m3.
Plastové hrazení
(dle nabídky dodavatele)

Krmení
(dle nabídky dodavatele)
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

2007
2008

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Obec

Olomoucký
Troubelice

Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Uničov.
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II. ÚDAJE O VSTUPECH
1. Půda
Záměr je situován na pozemcích v k.ú. Troubelice p.č. 663/17 a 663/50, které jsou ostatními
plochami.
Tabulka č.2
P.č.

Kultura

663/17
663/50

Ostatní plocha
Ostatní plocha

Výměra celková
(m2)
39068
5611

Vlastník
LV 497
LV 497

Zastavěná plocha bude činit 1050 m2.
Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.
Půda určená k plnění funkce lesa
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena, nedojde k záboru půdy určené
k plnění funkce lesa.

2. Voda
Zabezpečení vody pro areál bude řešeno stávajícím způsobem zabezpečení vody pro areál.
Objekt bude napojen na stávající rozvod vody v areálu.
Rozvod napájecí i oplachové vody bude proveden v plastovém provedení. Rozvody v místech
kontaktu se zvířaty budou řešeny z pozinkovaných trubek. Rozvod vody bude doplněn
přípojkami pro medikátor a pro agregát na tlakové mytí.
Spotřeba vody
Výstavba
Voda bude odebírána ze stávajícího rozvodu a její množství bude záviset na počtu pracovníků
a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
pití
5 l/osoba/směna
mytí
50 l/osoba/směna (čistý provoz)
120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz)
Provoz objektu
K výpočtu potřeby vody byla použita Praktická příručka Ministerstva zemědělství –
Požadavky na stavby a zařízení pro hospodářská zvířata (11/96).
Voda na očistu a mytí stájového provozu
Potřeba vody pro denní mytí (l/ks/den)
Potřeba vody za den 0,13x1792

dochov selat

Potřeba vody napájení
Potřeba napájecí vody v litrech pro prasata (l/ks/den)
Potřeba vody za den 3x1792
Voda na očistu a mytí stájového provozu
ODCHOVNA SELAT
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Potřeba vody napájení
Celkem

5 373 l/den
5 606 l/den
5,6 m3/den
2 044 m3/rok

Nárůst spotřeby vody související se zvýšením počtu zaměstnanců není uvažováno, vzhledem
k tomu, že po realizaci stavby bude provoz přesunut z původního objektu seletníku do nového
objektu a nedojde k navýšení počtu pracovníků.
S ohledem na navýšení počtu ustájených selat dojde k navýšení oproti stávajícímu stavu u
potřeby pro objekt pro odchov selat o cca 2,5 m3/den (voda pro napájení).

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Spotřeba surovin a materiálů pro realizaci hodnoceného záměru bude dodávkou standardních
stavebních surovin a materiálů.
Provoz
Krmiva(KKS)
Pro provoz budou vstupním faktorem krmiva. Pro uskladnění jsou navržena laminátová sila
(12 m3) – viz dokumentace dle nabídky dodavatele na straně 14.
Provoz areálu vyžaduje (kromě již dříve uvedené potřeby vody) dodávku elektrické energie.
Elektrická energie
Elektřina bude získávána ze stávajících rozvodů na farmě. Zdroje elektrické energie i rozvody
jsou pro tento účel dostatečné.
Vytápění
Zemní plyn ani jiný druh fosilního paliva nebo organických paliv (dehet, mazut, nafta atp.)
není pro realizaci záměru uvažován. Vytápění v kotcích bude zabezpečeno el.vyhřívanými
panely o výkonu 500 W (2 panely v každém kotci) zavěšenými ve výšce hrazení). Pro
předehřátí přisávaného venkovního vzduchu v zimním období projekt navrhuje použití
el.přenosného topidla umístěného do nasávacího kanálu (přepínatelný výkon topidla 12
kW/18 kW).
Další surovinové vstupy
Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr nejsou z hlediska hodnocení
vlivů na životní prostředí předpokládány. Nedojde k nárokům na kamenivo, zeminy,
štěrkopísky nebo jiné přírodní zdroje, které by musely být opatřovány vyvolanou těžbou v
krajině.
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava
V rámci provozu objektu odchovny selat dojde k zabezpečení dopravní frekvence spojené
s provozem tohoto objektu. Nedojde k navýšení dopravy vůči stávajícímu stavu vzhledem
k přesunutí kapacity stávajícího objektu odchovna do nového objektu. Doprava zahrnuje
dovoz krmiva, údržbu objektu, obslužný provoz.
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Tato doprava bude realizována po vnitrofaremní komunikaci.
III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
1. Ovzduší
Výstavba

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje
znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění
zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o lokální
rozsah výstavby, bude se jednat o krátkodobé zvýšení provozu.. Vzhledem k ne příliš
významným nárokům na bilance hmot a stavebních materiálu lze liniové zdroje znečištění
v etapě výstavby označit za málo významné.
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor staveniště,
který může být krátkodobým zdrojem sekundární prašnosti. Bilance emisí z plošného zdroje
jsou objektivně těžko kvantifikovatelné. Doporučení pro omezení emisí z plošného zdroje
jsou prezentovaná v příslušné části oznámení.
Provoz

Bodové zdroje znečištění ovzduší
Záměr není bodovým zdrojem znečištění.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva,
steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší – jde o produkci amoniaku,
sirovodíku, kysličníku uhličitého.
Rozptylová studie
Pro předmětnou farmu pro chov prasat a skotu v obci Troubelice byla zpracována rozptylová
studie autorizovaným zpracovatelem Ing.Petrem Fiedlerem v 11/2006.
Rozptylová studie imisní situace je zpracována, aby posoudila vliv provozu stavby
„Odchovna selat, Troubelice - farma pro chov prasnic", na okolí (ochrana zdraví lidí).
Rozptylová studie je zpracována jako podklad pro „Oznámení záměru“ ve smyslu zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Rozptylová studie hodnotí dle zadání novou stavbu „Odchovna selat, Troubelice - farma pro
chov prasnic" současně s veškerými objekty živočišné výroby v zemědělském areálu firmy
TAGROS a.s. Troubelice, které budou po výstavbě v provozu, jako zdroje znečišťování
ovzduší s dopadem na okolí.
Nejsou zde hodnoceny ostatní stacionární, plošné a liniové zdroje v okolí. Výpočtem
obdržíme příspěvek sledovaných zdrojů znečišťování ovzduší (dle zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší) na imisní zátěž okolí (jedná se o dominantní znečištění amoniakem v dané
lokalitě).
Emisní charakteristika zdroje
Zahrnuty jsou následující objekty chovu:
Chov prasat
Výkrm 1200 – výkrm prasat s počtem 860 ks
Odchovna 2 – výkrm prasat s počtem 160 ks
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Odchovna 3 – výkrm prasat s počtem 160 ks
Jalovárna
– chov prasnic s počtem 135 ks
Nová porodna
– rodící a kojící prasnice s počtem 120 ks
Březárna
– prasnice březí s počtem 220 ks
Odchovna selat
– selata s počtem 1 792 ks - nová stavba
Venkovní jímka
– objem 170 m3
Jímka Wolf – objem 2 134 m3
Chov skotu
K1
– chov dojnic s počtem 85 ks
K2
– chov býků s počtem 135 ks
K3
– chov dojnic s počtem 100 ks
K4
– chov dojnic s počtem 100 ks
K5
– chov dojnic s počtem 240 ks
Hala
– chov jalovic s počtem 240 ks
Teletník,vč.bud
– chov telat s počtem 140 ks
Objekty chovu prasat jsou plošné zdroje emisí. Větrání objektů je přirozené okny, vraty, případně nucené
ventilátory. Ustájení je provozováno bezstelivové na roštech s odsunem kejdy do jímek s pokrytím nebo do
jímky Wolf. Dále je ustájení stelivové s odvozem hnoje na hnojiště mimo areál (polní hnojiště). U stelivového
ustájení je moč skladována v uzavřených jímkách. Do krmení se přidávají enzymatické látky.
Objekty chovu skotu jsou plošné zdroje emisí, větrání objektů je přirozené okny a vraty. Ustájení je stelivové
volné boxové nebo volné ustájení. Odvoz hnoje na hnojiště mimo areál (polní hnojiště). Odklízení hnoje je 2krát
denně, nebo méně častěji.

Zdroje emisí - plošné (objekty chovu a jímky na kejdu) produkují znečišťující látky amoniak
NH3. Dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a nařízení vlády č. 350/2002
Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení
a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je výpočet proveden pro emise
amoniaku (NH3).
V rozptylové studii je počítán provoz všech objektů živočišné výroby v zemědělském areálu
firmy TAGROS a.s. Troubelice, po realizaci stavby „Odchovna selat, Troubelice - farma pro
chov prasnic" s maximálním projektovaným stavem chovu z pohledu ochrany zdraví lidí pro
amoniak (NH3) a to pro :
• emise vycházející z emisních faktorů pro amoniak (NH3), příloha č. 2 – bod 6 a 8 z
nařízení vlády č. 353/2002 Sb., jedná se o předpokládané produkované emise.
Rozptylová studie hodnotí imisní zátěž z pohledu ochrana zdraví lidí pro amoniak (NH3),
pocházející z chovu živočišné výroby v zemědělském areálu firmy TAGROS a.s. Troubelice,
po realizaci stavby „Odchovna selat, Troubelice - farma pro chov prasnic". Rozptylová studie
dále hodnotí i výhled imisní zátěže z pohledu plnění imisního limitu obtěžování zápachem
(přípustná míra obtěžování zápachem). Pro určeni pachové koncentrace imisních látek, které
obtěžují okolí je využit výpočet pro krátkodobé (hodinové) koncentrace imisí amoniaku
(NH3) ve vazbě na prováděna měření pachových látek.
Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR není v okrese Olomouc prováděno
měření imisních koncentrací pro amoniak (NH3).
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Způsob výpočtu a metodika
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.4.
Metodika výpočtu umožňuje :
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů
- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou rychlost
pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem kartograficky
názorně zpracovat výsledky výpočtu
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého

Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší :
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability ovzduší
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu
na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy
rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti
větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- roční průměrné koncentrace
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost od zdroje
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity)

Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost zjišťována
ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší :
I. superstabilní

II. stabilní

III. izotermní

IV. normální

V. konvektivní

- vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných
inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném
půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky rozptylu.
- vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena
inverzními situacemi. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého
roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky rozptylu.
- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.
V chladném období může být v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě
v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující mírně zhoršené
rozptylové podmínky.
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená
síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit.
Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší
četnost výskytu než ostatní třídy.
- projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý
rozptyl znečišťujících látek. Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních
měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.
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Emisní limity pro pachové látky
Emisní limity pro pachové látky (bod 2., přílohy č. 2) vycházejí z nařízení vlády č.
353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních:
b) Pro všechny zemědělské zdroje znečišťování uvedené v bodu 1(zde patří chov dojnic) této přílohy platí
specifický emisní limit pro pachové látky 50 OUER/m3.

Na základě bodu 2., přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam
znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování
množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování
zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní
evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění pozdějšího
předpisu (platné do 31.7.2006), platí :
V případě, že zdroj nemá vlastní komín, výduch nebo výpust nesmí překročit koncentrace fugitivních
pachových látek na hranici pozemku stacionárního zdroj 5 OUER/m3, pokud je zdroj umístěn v obydlených
částech intravilánu obcí nebo v jejich ochranných pásmech.

Imisní limity pro pachové látky jsou dle § 15 odst. 6 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.,
(platné do 31.7.2006) :
(6) Imisní limit pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) je překročen, jestliže je zápach
vnímán jako obtěžující u více než 5 % sledované populace žijící ve městech vybrané náhodným výběrem po více
než 2 % sledované doby při periodickém sledování a u více než 15 % sledované populace žijící na venkově
vybrané náhodným výběrem po více než 10 % sledované doby. Četnost zjišťování se hodnotí statisticky a
zahrnuje reprezentativní rozptylové podmínky. V případě jednorázového měření obtěžování zápachem nesmí
koncentrace pachových látek překročit 3 pachové jednotky.

Čichový práh pro amoniak (NH3) je 0,0266 mg/m3, mez postřehu = ½ čichového prahu =
0,0133 mg/m3 = 1 OUER. Pachová koncentrace 3 OUER pro amoniak (NH3) = 39,9 µg.m-3.
Imisní limity pro znečišťující látky
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a
způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, jsou stanoveny následující imisní limity :
Tabulka č.3
Imise

Ochrana zdraví lidí
Ochrana ekosystémů
aritmetický průměr
aritmetický průměr
roční
denní
Hodinový osmihodinový roční
(1.10- 31.3)
µg.m-3
100
amoniak (NH3)
Poznámka :
- imisní limit platil do 31.10.2005 (dnes již nestanoven)

Podklady meteorologické
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3
rychlostech větru pro Troubelice ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná
metodika v bodě 2.0.
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Celková průměrná větrná růžice lokality Troubelice :
Tabulka č.4
m.s-1
N
1,7
10.38
5,0
7.46
11,0
1.15
Součet
18.99

NE
3.14
1.76
0.09
4.99

E
2.91
2.90
0.18
5.99

SE
4.76
5.46
0.78
11.00

S
3.26
3.56
0.17
6.99

SW
5.46
3.93
0.61
10.00

W
7.62
7.33
1.06
16.01

NW
5.09
4.43
0.49
10.01

Calm
16.02

16.02

Součet
58.64
36.83
4.53
100.00

Parametry zdrojů znečišťování ovzduší
Chov prasat
Výkrm 1200 – výkrm prasat
• projektovaná roční kapacita 860 ks prasat výkrm
• bezstelivový provoz, krmení s enzymatickými látkami, částečně roštová podlaha, kovové
rošty a odsun kejdy do venkovní jímky pokryté rašelinou
• emisní faktor NH3 pro prasata výkrm :
stáj
3,2 kg/zvíře/rok
kejda 2,0 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj 40 % a 40 %
kejda
40 %
• ventilace objektu je přirozená okny a vraty a automatická s hřebenovým komínem
• množství odvětrávané vzdušiny - 4,72 m3/s
Odchovna 2 – výkrm prasat
• projektovaná roční kapacita 160 ks prasat výkrm
• stelivový provoz, krmení s enzymatickými látkami, hnůj je vyhrnován a odvážen na
hnojiště mimo areál (polní hnojiště), moč je skladována v uzavřených jímkách
• emisní faktor NH3 pro prasata výkrm :
stáj
3,2 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
40 %
• ventilace objektu je přirozené okny a vraty
• množství odvětrávané vzdušiny - 1,22 m3/s
Odchovna 3 – výkrm prasat
• projektovaná roční kapacita 160 ks prasat výkrm
• stelivový provoz, krmení s enzymatickými látkami, hnůj je vyhrnován a odvážen na
hnojiště mimo areál (polní hnojiště), moč je skladována v uzavřených jímkách
• emisní faktor NH3 pro prasata výkrm :
stáj
3,2 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
40 %
• ventilace objektu je přirozené okny a vraty
• množství odvětrávané vzdušiny - 1,22 m3/s
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Jalovárna – chov prasnic
• projektovaná roční kapacita 135 ks prasnic
• bezstelivový provoz, skupinové a individuální boxy, krmení s enzymatickými látkami,
roštová podlaha, betonové rošty a odsun kejdy do uzavřené jímky Wolf
• emisní faktor NH3 pro prasnice :
stáj
4,3 kg/zvíře/rok
kejda 2,8 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
40 % a 40 %
kejda
80 %
• ventilace objektu nucená ventilátory v bocích stáje
• množství odvětrávané vzdušiny - 1,83 m3/s
Nová porodna – rodící a kojící prasnice
• projektovaná roční kapacita 120 ks prasnic
• bezstelivový provoz, individuální boxy, krmení s enzymatickými látkami, roštová
podlaha, litinové a plastové rošty a odsun kejdy do uzavřené jímky Wolf
• emisní faktor NH3 pro prasnice březí :
stáj
7,6 kg/zvíře/rok
kejda 4,1 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
40 % a 40 %
kejda
80 %
• ventilace objektu nucená ventilátory nad střechu
• množství odvětrávané vzdušiny - 1,66 m3/s
Březárna – prasnice březí
• projektovaná roční kapacita 220 ks prasnic březí
• stelivový provoz, krmení s enzymatickými látkami, hnůj je vyhrnován a odvážen na
hnojiště mimo areál (polní hnojiště), moč je skladována v uzavřených jímkách
• emisní faktor NH3 pro prasnice březí :
stáj
7,6 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
40 %
• ventilace objektu je přirozené okny a vraty
• množství odvětrávané vzdušiny - 2,33 m3/s
Odchovna selat – odchov selat - nová stavba
• projektovaná roční kapacita 1 792 ks selat
• bezstelivový provoz, 16 samostatných sekcí oddělených plastovými příčkami, krmení s
enzymatickými látkami, roštová podlaha, plastové rošty a odsun kejdy do uzavřené jímky
Wolf
stáj
2,0 kg/zvíře/rok
• emisní faktor NH3 pro selata :
kejda 2,0 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
40 % a 40 %
kejda
80 %
• ventilace objektu nucená ventilátory do podroštového prostoru a následně nad střechu
• množství odvětrávané vzdušiny - 1,65 m3/s
Venkovní jímka na kejdu - u objektu výkrm 1200
• skladovací objem - 170 m3
• zemní otevřená jímka s pokrytím rašelinu
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Jímka Wolf
• skladovací objem - 2 134 m3
• nadzemní uzavřená
Chov skotu
K 1 – chov dojnic
• projektovaná roční kapacita 85 ks dojnic
• volné stelivové ustájení na podestýlce, hnůj je odvážen na hnojiště mimo areál (polní
stáj
10,0 kg/zvíře/rok
hnojiště) emisní faktor NH3 pro dojnice :
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
0%
• ventilace objektu je přirozená okny a vraty
• množství odvětrávané vzdušiny 2,83 m3/s
K 2 – chov býků
• projektovaná roční kapacita 135 ks býků
• volné stelivové ustájení na podestýlce, hnůj je odvážen na hnojiště mimo areál (polní
hnojiště) emisní faktor NH3 pro dojnice :
stáj
6,0 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
0%
• ventilace objektu je přirozená okny a vraty
• množství odvětrávané vzdušiny 2,83 m3/s
K 3 – chov dojnic
• projektovaná roční kapacita 100 ks dojnic
• volné boxové stelivové ustájení na podestýlce, odkliz hnoje 2 x denně, hnůj je odvážen na
hnojiště mimo areál (polní hnojiště)
• emisní faktor NH3 pro dojnice :
stáj
10,0 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
50 %
• ventilace objektu je přirozená okny a vraty
• množství odvětrávané vzdušiny 2,36 m3/s
K 4 – chov dojnic
• projektovaná roční kapacita 100 ks dojnic
• volné boxové stelivové ustájení na podestýlce, odkliz hnoje 2 x denně, hnůj je odvážen na
hnojiště mimo areál (polní hnojiště)
• emisní faktor NH3 pro dojnice :
stáj
10,0 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
50 %
• ventilace objektu je přirozená okny a vraty
• množství odvětrávané vzdušiny 2,36 m3/s
K 5 – chov dojnic
• projektovaná roční kapacita 240 ks dojnic
• volné boxové stelivové ustájení na podestýlce, odkliz hnoje 2 x denně, hnůj je odvážen na
hnojiště mimo areál (polní hnojiště)
• emisní faktor NH3 pro dojnice :
stáj
10,0 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
50 %
• ventilace objektu je přirozená okny a vraty
• množství odvětrávané vzdušiny 4,72 m3/s
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Hala – chov jalovic
• projektovaná roční kapacita 240 ks jalovic
• volné stelivové ustájení na podestýlce, hnůj je odvážen na hnojiště mimo areál (polní
hnojiště) emisní faktor NH3 pro jalovice :
stáj
6,0 kg/zvíře/rok
• procento snížení emisí NH3 :
stáj
0%
• ventilace objektu je přirozená okny a vraty
• množství odvětrávané vzdušiny 4,51 m3/s
Teletník, vč. bud – chov telat
• projektovaná roční kapacita 140 ks telat
• volné stelivové ustájení na podestýlce, hnůj je odvážen na hnojiště mimo areál (polní
hnojiště) emisní faktor NH3 pro telata :
stáj
6,0 kg/zvíře/rok
stáj
0%
• procento snížení emisí NH3 :
• ventilace objektu je přirozená okny a vraty
• množství odvětrávané vzdušiny 1,88 m3/s
Emise
Tabulka č.5
Objekt číslo

Výkrm 1200
Odchovna 2
Odchovna 3
Nalévárna
Nová porodna
Řezárna
Odchovna selat
K1
K2
K3
K4
K5
Hala
Teletník,vč.bud

Počet
zvířat

Emisní faktor
stáj

Procento
snížení

Emisní faktor
hnoje a kejdy

Procento
snížení

Emise
NH3

ks
860
160
160
135
120
220
1 792
85
135
100
100
240
240
140

kg/zvíře/rok
3,2
3,2
3,2
4,3
7,6
7,6
2,0
10,0
6,0
10,0
10,0
10,0
6,0
6,0

%
40 a 40
40
40
40 a 40
40 a 40
40
40 a 40

kg/zvíře/rok
2,0

%
40

2,8
4,1

80
80

2,0

80

kg/rok
2 022,7
307,2
307,2
284,6
426,7
1 003,2
2 007,0
850,0
810,0
500,0
500,0
1 200,0
1 440,0
840,0
12 498,6

50
50
50

Celkem
Poznámka:

NH3 - amoniak

Výpočet a souhrn výsledků
Výpočet je proveden pro emise amoniaku (NH3) pocházející z objektů živočišné výroby v
zemědělském areálu firmy TAGROS a.s. Troubelice, po realizaci stavby „Odchovna selat,
Troubelice - farma pro chov prasnic". Takto jsou zadány v provedeném výpočtu. Výpočtem
(metodika SYMOS 97) získáme výsledky pro imise amoniaku (NH3). Výpočet byl proveden
nad sledovaným územím 800 x 800 m ve výšce 2 m nad terénem. Tím je umožněno grafické
vykreslení imisní zátěže okolí (viz příloha - mapa Troubelice a okolí, měřítko 1 : 5 000) pro :
- Imise amoniaku (NH3) - maximální hodinová koncentrace
- Imise amoniaku (NH3) - maximální denní koncentrace
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Hodnocení hodinové koncentrace NH3
Maximální hodinová koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax
(maximální hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota
představuje nejnepříznivější stav, který může nastat.
V okolí zemědělského areálu firmy TAGROS a.s. Troubelice, po realizaci stavby „Odchovna
selat, Troubelice - farma pro chov prasnic" bude na území 800 x 800 m maximální hodinová
koncentrace imisí amoniaku (NH3), vycházející z emisních faktorů pro amoniak (NH3),
v rozmezí 18,362 až 50,649 µg.m-3.
Imisní limit pro pachové látky (přípustná míra obtěžování zápachem, hodnocena dle imisního
limitu platného do 31.7.2006) amoniaku (NH3) je překročen jihozápadně od areálu firmy
TAGROS a.s. Troubelice, ale splněn je ve všech místech trvalé obytné zástavby obce
Troubelice.
Tím amoniak (NH3) pocházející z provozu zemědělského areálu firmy TAGROS a.s.
Troubelice a stavby „Odchovna selat, Troubelice - farma pro chov prasnic" nelze
považovat za látku obtěžující okolí (pokud použijeme hodnocení dle limitu platnému do
31.7.2006).
Hodnocení denní koncentrace NH3
V okolí zemědělského areálu firmy TAGROS a.s. Troubelice, po realizaci stavby „Odchovna
selat, Troubelice - farma pro chov prasnic" bude na území 800 x 800 m maximální denní
koncentrace imisí amoniaku (NH3), vycházející z emisních faktorů pro amoniak (NH3),
v rozmezí 15,920 až 46,913 µg.m-3, viz příloha - vykreslená maximální denní imisní
koncentrace.
Imisní limit průměrné denní koncentrace amoniaku (NH3) bude ve všech místech splněn u
hodnoceného provozu zemědělského areálu firmy TAGROS a.s. Troubelice a stavby
„Odchovna selat, Troubelice - farma pro chov prasnic" pro ochranu zdraví lidí (při
hodnocení k imisnímu limitu platnému do 31.10.2005).
Tabulkový přehled koncentrací
Amoniak (NH3)
Tabulka č.6
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální hodinová koncentrace
µg/m3
18,362
50,649

Pachový limit
obytná zástavba -39,9
(platný do 31.7.2006)

Tabulka č.7
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální denní koncentrace
µg/m3
15,920
46,913

Imisní limit
100
(platný do 31.10.2005)

Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit dopad provozu stavby „Odchovna selat,
Troubelice - farma pro chov prasnic", včetně zemědělského areálu firmy TAGROS a.s.
Troubelice na okolí. Na základě provedeného výpočtu je možno získat přehled, zda výše
hodnocené stavy při provozu stavby „Odchovna selat, Troubelice - farma pro chov prasnic",
včetně zemědělského areálu firmy TAGROS a.s. Troubelice zajistí splnění imisního limitu
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pro amoniak (NH3), který vychází z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., který byl platný do
31.10.2005, protože imisní limit není dnes stanoven.
Současně rozptylová studie hodnotí plnění imisního limitu pro obtěžování zápachem přípustná míra obtěžování zápachem (dle § 15 odst. 6 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.), který
byl v platnosti jen do 31.7.2006 a dnes není stanoven).
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že při provozu stavby „Odchovna selat,
Troubelice - farma pro chov prasnic", včetně zemědělského areálu firmy TAGROS a.s.
Troubelice bude imisní limit splněn na sledovaném území 800 x 800 m pro amoniak (NH3).
Imisní limit pro amoniak (NH3) byl na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb. v platnosti jen
do 31.10.2005.
Překročena je hodnota imisního limitu pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování
zápachem) u amoniaku (NH3), a to jihozápadně od areálu zemědělského areálu firmy
TAGROS a.s. Troubelice (mimo obytnou zástavbu), splněna je hodnota imisního limitu pro
obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) amoniaku (NH3), ve všech
místech trvalé obytné zástavby obce Troubelice, a proto amoniak (NH3) pocházející
z provozu zemědělského areálu firmy TAGROS a.s. Troubelice a stavby „Odchovna
selat, Troubelice - farma pro chov prasnic" nelze považovat za látku obtěžující okolí
(pokud použijeme hodnocení dle limitu platného do 31.7.2006).
Vypočtené hodnoty maximální hodinové a denní imisní koncentrace jsou nejnepříznivější
stavy, který můžou kdy nastat. Nelze metodou rozptylové studie určit konkrétní stavy, které
nastávají za běžných meteorologických podmínek v průběhu roku – naměřené průměrné
hodnoty bývají nižší. Maximální imisní koncentrace vznikají především při první třídě
stability ovzduší – silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu, maximální rychlost větru 2
m/s. Vznik je především v chladném půlroce, v nočních a ranních hodinách, je potlačena
vertikální výměna vrstev ovzduší.
Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek pro vydáni povolení
orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů. Použité řešení z hlediska ochrany ovzduší a splňuje
požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. a v důsledku provozu stavby
„Odchovna selat, Troubelice - farma pro chov prasnic" nemůže docházet k překročení
imisního limitu amoniaku (NH3) - platného do 31.10.2005.
Plán zásad správné zemědělské praxe
Firma má zpracován a schválen Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe podle zákona
č. 86/2002 Sb. a Nařízení vlády č.103/2003 Sb.(č.j. OŽPZ 7920-10403/03-Han).
Produkce prachu
Při krmení bude manipulováno s našrotovaným jadrným krmivem, které bývá zdrojem
prašnosti. Při plnění zásobních věží na jadrná krmiva z přepravních vozů bude vznikat
nepatrné množství prachu. Zde se jedná o prašnost lokální a občasnou v odhadnutém
množství cca 0,9 kg.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniové zdroje znečištění budou představovány dopravními prostředky, zajišťujícími provoz
předmětného objektu odchovny selat. Dopravní provoz je minimální a nedojde ke znatelnému
navýšení dopravy související s provozem objektu.
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Imisní limity budou na základě propočtů vzhledem k předpokládanému provozu dodrženy.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace kejdy na plochy určené k
hnojení. Údaje o uvolněném množství amoniaku při tomto procesu nejsou k dispozici, neboť
emise amoniaku do ovzduší ovlivňuje řada faktorů (např. způsob aplikace, kvalita
organického hnojiva, půdní podmínky, povětrnostní podmínky atd.). Zde je třeba zohlednit, že
řádné hnojení pozemků organickými hnojivy vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě
a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému
vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod.
Při řádné aplikaci hnoje při dávkách stanovených podle plánu hnojení ve vazbě na zpracovaný
plán odpadového hospodářství a osevní postup investora, by nemělo docházet k neúměrnému
zvýšení emisí amoniaku ovlivňujících nepříznivě ovzduší.
Emise amoniaku do ovzduší ovlivňuje řada faktorů (např. způsob aplikace, včasnost zaorání,
půdní podmínky, povětrnostní podmínky atd.). Zde je třeba zohlednit, že řádné hnojení
pozemků chlévským hnojem vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně ke
snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému vyplavování
do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod. Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č.
353/2002 Sb., je možné do určité míry odhadnout emisi amoniaku v této fázi manipulace
s kejdou a hnojem. Spočtené roční emise jsou uvedeny v Plánu zásad správné zemědělské
praxe a činí pro lokalitu Troubelice emise při zapravení pole 2 876 kg NH3/rok.
Aplikaci kejdy je nutno provádět za optimálního bezvětrného počasí na pozemky určené
rozvozným plánem a s využitím vhodných aplikačních prostředků se zapravením do půdy a
omezením plošného rozstřiku na minimum. V současné době se používají aplikační systémy
zajišťující minimální únik čpavku do ovzduší a dostatečnou přesnost a rovnoměrnost
dávkování.
Jde zejména o systémy s vlečnými hadicemi určenými pro hnojení během vegetace. Součástí
tohoto systému jsou různé typy pleček, které zajistí zapravení kejdy do půdy a zároveň
provádí mechanické hubení plevelů v plodině. Tento systém se používá hlavně k hnojení
kukuřice a obilovin. Při okamžitém zapravení kejdy do půdy dochází ke značným redukcím
emisí čpavku (až 80 %). Obdobným systémem jsou tzv. vlečné botky. Stejně jako u vlečných
hadic je kejda přes hlavu rozdělovače a rozdělovací zařízení vedena do hadic. Jejich konce
nejsou vlečeny po povrchu půdy, ale jsou opatřeny kovovým nástavcem podobným secí
botce. Botka narušuje povrch půdy a kejda vytéká přímo do vytvořené rýhy. Jsou vhodné pro
aplikaci kejdy před setím.

2. Odpadní vody
Odpadní vody budou představovány vodami z očisty a dezinfekce stáje.
Odpadní voda z očisty a mytí stájového provozu
233 l / den
Bilance skladovacích ploch (dle zpracovaného plánu zásad správné zemědělské praxe) uvádí,
že v současné době jsou k dispozici skladovací kapacity v lokalitě Troubelice v celkové
kubatuře 2 960 m3 (zahrnuje jímky 170 m3 u výkrmu, 196 m3 podrošt jalovárny, 50 m3
přepouštěcí jímka, 2 134 m3 Wolf a 60 m3 úchovná kapacita van) pro celkovou denní
produkci 3 978,6 je doba skladování 239 dnů (limit 120 dnů). Odpadní vody z očisty a mytí
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stáje odchovny selat jsou součástí uvedeného hodnocení (přesun stávajícího seletníku)
Odpadní vody dešťové
U nově realizované stavby bude odvedení dešťových vod realizováno obdobně jako u
stávajícího areálu. Odvedení dešťových vod v předmětném území nepůsobí v zájmové
lokalitě potíže vzhledem k dobré retenční schopnosti povrchu terénu a existenci přirozených
recipientních prvků.
Povrchy komunikací a manipulačních ploch ve stávajícím areálu jsou živičné, nepropustné.
Žádné stávající manipulační plochy nebyly v průběhu přípravy dokumentace viditelně
znečištěny ropnými látkami, pomístně byly znečištěny odpady organického původu. Převážná
část vody z těchto ploch zasakuje do travnatého terénu kolem zpevněných ploch. Část látek,
které se dostávají do prostředí touto cestou, může způsobovat eutrofizace vod.
Předpokladem eliminace tohoto vlivu je technologická kázeň provozovatele chovu.
Možné znečištěné dešťové vody budou svedeny do stávající jímky v rámci areálu farmy.
3. Odpady
Pro nakládání s odpady platí zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., klasifikace odpadů je dle
vyhlášky 381/20001 Sb., kterou byl vydán katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů.
Produkci odpadů je možné rozdělit podle časového období jejich vzniku:
- odpady vznikající při výstavbě
- odpady z provozu
- odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č. 8
Kód
Druh odpadu
odpadu
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 11
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem
08 01 11
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly, (zbytky obalů od
technologie součástek atp.)
15 01 02
Plastové obaly
15 01 03
Dřevěné obaly
17 01 02
Cihly
17 02 03
Plast
17 02 01
Odpadní dřevo
17 04 05
Železo a ocel
17 04 11
Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující
ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky)
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
(neobsahující nebezpečné látky)

Kategorie odpadu

Množství (t)

N

0,1

O
O

případná část
předchozího
0,20

O
O
O
O
O
O
O

0,20
0,1
0,1
0,02
0,1
0,1
0,01

O

1 500

Obalový materiál z plastů (15 01 02), v tomto případě fólie a obaly od součástek nebo nápojů
či jiných nezávadných tekutin nebo materiálů v odhadnutém množství cca 200 kg, budou
průběžně likvidovány stavební dodavatelskou firmou (odvozem na skládku TKO).
Papírové (15 01 01) či dřevěné obaly (15 01 03) od např. technologických součástek a jiných
materiálů se budou likvidovat sběrem a odvozem na skládku nebo do sběrných surovin.
Při finálních nátěrech konstrukcí objektů může vznikat (z nanášení nátěrových hmot - katal.č.
08 01 01) barva s obsahem halogenových rozpouštědel, kategorie N. Její případné zbytky
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budou likvidovány odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniště musí být skladovány v
nepropustné nádobě v uzavřené místnosti.
Odpady z provozu
Tabulka č. 9
Kód
Druh odpadu
odpadu
02 01 02
Živočišná tkáň

Kategorie odpadu

Množství (t)

O

0,5

N

0,1

N
N

0,01
0,02

20 02 01

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné
látky
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18
01 07
Biologicky rozložitelný odpad

O

1

20 03 01
20 03 03

Směsný komunální odpad
Uliční smetky

O
O

0,1
0,5

02 01 08*
20 01 21*
18 02 08*

Odpadem vznikajícím provozem odchovny jsou plastové obaly od dezinfekčních prostředků
používaných k dezinfekci stáje.
Bude zde také vznikat odpad ze znehodnocených zářivek k.č. 20 01 21, N - Zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť v odhadovaném množství cca 10 kg/rok. Investor je povinen do doby
odvozu zabezpečit uskladnění nebezpečných odpadů do odpovídajících nádob a opatřit je
identifikačními listy nebezpečných odpadů.
Vedle těchto hlavních odpadů budou vznikat (celý areál) v menším množství uliční smetky č.
20 03 03, kategorie O, vznikající při čištění komunikací a směsný komunální odpad (k.č 20 03
01 - O). Z hlediska nakládání s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace bude řešena
v souladu se stávajícím stavem nakládání odpadů v rámci farmy Troubelice.
V průběhu roku běžně dochází k úhynu chovaných zvířat –zákon č. 185/2001 Sb., v § 2 odst.
1 písm. f, ze své působnosti výslovně vylučuje nakládání s uhynulými těly zvířat a odkazuje je
na zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.
Jejich dočasné uskladnění bude prováděno v kafilerním boxu. Stávající kafilerní box je
situován v areálu farmy. Investor musí zajistit jeho správný technický stav (především trvalé
zabezpečení proti kontaminaci dešťových vod v běžném provozu) a odvoz k likvidaci do
nejbližšího asanačního ústavu.

Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
V rámci provozu areálu by mohlo dojít ke vzniku odpadů při havárii.
Odpad, který by mohl v případě havárie vzniknout, jsou úniky paliv či mazadel z prostředků
mechanizace při jejich poruchách nebo haváriích. Mohl by tak vznikat N odpad katalogového
čísla 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07 nebo 13 02 07 - vše různé odpadní oleje pro
spalovací motory a převodovky, případně odpad zeminy znečištěné ropnými látkami (17 05
03* - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky).
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Uvedené druhy odpadů je nutné zneškodnit podle příslušné legislativy odpadového
hospodářství ve vazbě na ochranu vod před znečištěním ropnými látkami. Způsob řešení bude
uveden ve zpracovaném havarijním řádu farmy.
Základním požadavkem je únikům těchto látek předcházet a to především dobrým technickým
stavem mechanizace a dodržováním dopravních předpisů. Kvantitativní úvahy nejsou
uváděny, neboť je nelze odhadnout.
Nelze zcela opomenout málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení
chovu nějakou nebezpečnou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvířat, které
jak je již uvedeno výše, řeší zákon o veterinární péči.
Poslední uvažovaný typ havárie je možný požár objektů. Zde by potom největší objem
odpadů představovala stavební suť - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (katal.č. 17 09 04 - O), případně s určitým podílem
odpadu - Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky směsný stavební odpad (katal.č. 17 09 03* - N).
Kromě uvedených odpadů nevznikají při provozu stáje pro odchov selat další odpady.

4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů,
množství emisí, způsoby jejich omezení)
4.1 Hluk
Při provozování odchovny selat bude uplatňována stacionární (linky krmení, odklizu kejdy,
ventilace) a mobilní mechanizace. Její hlučnost je dána zdrojem pohonu, kterým bude
zpravidla motor traktoru, nákladního automobilu, ev. osobního vozidla. Hluk působený
dopravními prostředky je časově limitován a vyskytuje se prakticky pouze v denních
hodinách. Hluková zátěž z provozu nebude nad rámec stávajícího stavu vzhledem k tomu, že
dojde k přesunu chovu ze stávajícího seletníku do nového objektu a nebudou realizovány
nové významné zdroje hluku.
Hluk, který způsobují ventilátory větrání stájí je relativně velmi nízký (ventilátory mají
nízkou hlučnost – 49 a 53 dB) a vzhledem k vzdálenosti stájí od nejbližší obytné zástavby,
počtu a umístění ventilátorů nemůže hladina hluku překračovat příslušné normy a nebude
obtěžovat obyvatele obce.
Z tohoto hlediska nebude v areálu docházet k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto
se v provozu vlastní stáje nebudou vyskytovat. Podle dostupných podkladů projekční firmy
hlučnost provozu farmy nepřekročí mezní hodnoty hygienických předpisů.
Hlučnost v době výstavby, vibrace
Průběh výstavby bude představovat časově omezené a občasné zvýšení hladiny hluku v okolí
staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků.
S ohledem na druh výstavby a způsob řešení stavby, terénní charakteristiku území a odčlenění
bariérovými objekty (stávající objekt) není pravděpodobné, že budou překročeny povolené
hodnoty u nejbližších chráněných objektů a v chráněném venkovním prostoru.
Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Tabulka č.10
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Číslo
zdroje
hluku

Typ stroje, název

Autojeřáb (1 kus)
Čerpadlo betonové směsi (1
2
kus)
Domíchávače betonové směsi
3
(3 kusy)
4
Stavební míchačky (1 kus)
Nákladní automobily Liaz
Doprava
(cca 2 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)

1

-

Hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti r
[m]
LpAr v dB(A)
LpA10 = 79 dB(A)

Doba používání
stroje
Hod/den
6

-

LpA10 = 80 dB(A)

2

92 dB(A)

-

3

LpA7 = 81 dB(A)
3
četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště –
2/hod

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního
klidu a o svátcích.
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se pohybují kolem 80
dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební
činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
obytné místnosti - v denní době
0 dB
- v noční době
-10 dB
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním
prostoru
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory - v denní době
0 dB
- v noční době
-10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu
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Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby
překračovat přípustné hodnoty. Prostor pro realizaci stavby je ve vnitřním prostoru farmy
odcloněn od chráněných objektů a chráněného prostoru dalšími objekty, v odstupové
vzdálenosti.

4.2 Zápach
Produkce pachových látek vznikajících v posuzovaném areálu je zpracována ochranným
pásmem, které bylo řešeno v rámci stavby celého areálu farmy Troubelice. Toto ochranné
pásmo se zabývá právě produkcí a rozptylem zápachových látek. Realizací stavby odchovny
selat nedojde ke změně původního ochranného pásma. Nový objekt odchovny bude situován
v prostoru mezi stávajícím seletníkem a odchovnou ve směru mírně vzdálenějším od objektů
ochrany. Nedojde k posunu emisního středu ve směru k zástavbě. Zároveň bude realizována
nová moderní technologie a uplatněny v souladu se zpracovanou rozptylovou studií (již při
přípravě stavby nové odchovny Ing.Přílepek - Farmtec, a.s. Tábor, 2003, Ing.Fiedler,
11/2006) přípravky omezující produkci čpavku. Jejich uplatnění v rámci střediska by
znamenalo při uplatnění korekcí na deodoranty výrazné snížení původního ochranného
pásma. Není nutné provádět přepočet původního pásma, nové zahrnující předmětný chov selat
bude menší než původní ochranné pásmo.
Rozptylová studie zpracovaná pro účely posouzení nového záměru hodnotí plnění imisního
limitu pro obtěžování zápachem - přípustná míra obtěžování zápachem (dle § 15 odst. 6
vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.), který byl v platnosti jen do 31.7.2006 a dnes není stanoven).
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že při provozu stavby „Odchovna selat,
Troubelice - farma pro chov prasnic", včetně zemědělského areálu firmy TAGROS a.s.
Troubelice bude imisní limit splněn na sledovaném území 800 x 800 m pro amoniak (NH3).
Imisní limit pro amoniak (NH3) byl na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb. v platnosti jen
do 31.10.2005.
Překročena je hodnota imisního limitu pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování
zápachem) u amoniaku (NH3), a to jihozápadně od areálu zemědělského areálu firmy
TAGROS a.s. Troubelice (mimo obytnou zástavbu), splněna je hodnota imisního limitu pro
obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) amoniaku (NH3), ve všech
místech trvalé obytné zástavby obce Troubelice, a proto amoniak (NH3) pocházející z provozu
zemědělského areálu firmy TAGROS a.s. Troubelice a stavby „Odchovna selat, Troubelice farma pro chov prasnic" nelze považovat za látku obtěžující okolí (pokud použijeme
hodnocení dle limitu platného do 31.7.2006).
5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Realizací záměru nedojde k významným terénním úpravám, není předpokládán významný
zásah do krajiny.
Stavba nového objektu odchovny selat bude realizována ve stávajícím areálu farmy mezi
ostatními objekty staveb s chovem zvířat.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmové území je v současné době projekčně připraveno pro realizaci nového objektu
odchovny selat. Pozemek určený pro stavbu se nachází uvnitř areálu stávajícího střediska
s chovem zvířat (prasata a skot).
Výstavba objektu odchovny selat je součástí celého území a respektuje podmínky
navazujících objektů. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací (ve stadiu
přípravy územního plánu).
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou
záměrem stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území, v němž je připravovaná předmětná stavba, obsahuje přírodní zdroje,
jejich kvalita a schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně ovlivněna.
Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří:
• půdní fond
Během realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy.
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena.
• vodní zdroje, voda
V prostoru se nenachází vodní zdroje.
• surovinové zdroje
Stavba je situována mimo prostor surovinových zdrojů.
Realizací stavby nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.
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1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci stavby odchovny selat je situováno mimo tah
územních systémů ekologické stability.
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Nejbližším chráněným územím je chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví,která byla
zřízena vyhláškou MŽP ČR č. 464 ze dne 29. října 1990. Její severní hranice probíhá
jihozápadně od areálu ve vzdálenosti přibližně 700 m. CHKO má rozlohu 96 km2 a na tomto
území je vyhlášeno celkem 26 maloplošných zvláště chráněných území.
Ochrana a využívání krajiny a jejich přírodních zdrojů jsou diferencovány podle rozdělení
oblasti do čtyř zón vymezených s ohledem na přírodní hodnoty.
Chráněná území jsou situována mimo jakýkoliv dosah záměru.
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Jak vyplývá z vyjádření Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy
Natura 2 000, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
příslušného podle § 77a odst.3 písm. w)zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
KUOK 108347/2006 z 1.11.2006 nebude realizace stavby mít vliv na evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti.
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
Takové území nebude záměrem dotčeno.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby dotčena.
- na území hustě zalidněná
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží.
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II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
1. Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Obec Troubelice leží v nadmořské výšce 250 až 260 m v klimatické oblasti T 2 teplá, mírně
suchá s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 8,5 0 C. Ve vegetačním období je prům.
teplota 14,0 0 C. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti je 650 mm, z toho ve vegetačním
období (IV. - IX.) 380-390 mm, a mimo něj 280 - 290.
Průměrné teploty vzduchu v jednotlivých měsících oC
Tabulka č.11
I
II
-3
-2

III
3

IV
8

V
13

VI
17

VII
17

VIII
16

IX
13

X
8

XI
3

XII
-1

VII
90

VIII
80

IX
50

X
50

XI
45

XII
50

SW
10.00

W
16.01

NW
10.01

Calm
16.02

Součet
100.00

Průměrné srážky v jednotlivých měsících (mm)
Tabulka č.12
I
II
45
40

III
35

IV
45

V
50

VI
70

Větrná růžice dle ČHMÚ pro lokalitu Troubelice
Tabulka č.13
N
18.99

NE
4.99

E
5.99

SE
11.00

S
6.99

Průměrná roční teplota vzduchu oC:
Průměrná roční teplota vzduchu ve vegetačním období oC:
Počet dní ledových za rok:
Průměrné datum prvního mrazového dne:
Počet mrazových dní za rok:
Průměrné datum posledního mrazového dne:
Počet dní se sněhovou pokrývkou za rok:
Počet dní v roce se srážkami nad 10,0 mm:
První den se sněhovou pokrývkou:
Poslední den se sněhovou pokrývkou:
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Stav znečištění ovzduší
Pro posuzované území chybí podrobnější datová základna souvislého měření kvality ovzduší.
Imise jsou v okrese dlouhodobě měřeny stanicemi v Bíle Vodě, v Paprsku a v Dolních
Studénkách. První dvě stanice jsou značně vzdálené od posuzované lokality a navíc ve zcela
jiném, horském prostředí a tak na nich naměřené údaje nemají pro posuzovanou lokalitu
takovou vypovídací schopnost. Relativně nejblíže je manuelní stanice Českého
hydrometeorologického ústavu v Dolních Studénkách. Na této stanici jsou měřeny oxidy
dusíku (NOx), prašný aerosol (SPM) a oxid siřičitý. Dle údajů z Informačního systému
kvality ovzduší ČR není v okrese Olomouc prováděno měření imisních koncentrací pro
amoniak (NH3).
Oxid siřičitý a oxidy dusíku jsou v okrese nízké a prakticky nedochází k překračování denních
imisních limitů. Poněkud vyšší koncentrace prašného aerosolu, naměřené na stanici v Dolních
Studénkách, jsou spíše dány blízkostí okresního města a velkých komunikací a na lokalitě
staveniště je nelze očekávat.
Vlastní areál chovu zvířat v lokalitě Troubelice přispívá k znečištění ovzduší pouze produkcí
pachových látek (osmogenů) a produkcí amoniaku, která je vyhodnocena na stranách 18-27
tohoto oznámení a v rozptylové studii.
2. Voda
Podzemní voda
Podzemní voda je vázána na průlinově propustné souvrství písčitých štěrků a písků údolní
terasy řeky Moravy. Podzemní voda je mírně napjatá a je rozhojňována především srážkovou
vodou a táním sněhové pokrývky. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení atmosférických
srážek během roku dochází k mírnému kolísání hladiny podzemní vody. Hydraulická
souvislost podzemní vody a povrchové vody řeky Moravy a jejích ramen a náhonů je
nesporná. Řeka po větší část roku funguje jako dren podzemní vody. Přirozené proudění
podzemní vody je totožné s generelním sklonem terénu, tj. jihozápadním směrem.
Povrchová voda
Zájmovým územím (širší vztahy) protéká řeka Morava, která si v některých úsecích zachovala
přirozená ramena s meandry a zbytky slepých ramen. Její hlavní tok byl však zregulován.
Údolí niva s řekou Morava (č.h.p 4-10-01-001) patří mezi místa s přirozenou akumulací vod.
Mezi významné přítoky patří Oskava, jejímž přítokem je Lukavice protékající severně od
zájmového území. Východně od obce Troubelice se nachází Šumvaldský rybník.

3. Půda
V zájmovém území se vyskytují především následující typy půd:
Illimerizované půdy
Hlavním znakem této skupiny je přemístění jílnatých částí (koloidů) z ornice a podorniční
vrstvy do spodiny, která je vlivem tohoto procesu zhutnělá. Přitom je z půdního profilu zcela
vyluhován vápník. V přirozeném stavu je půdní reakce slabě kyselá nebo kyselá. Zrnitostním
složením jsou to půdy středně těžkého rázu, převážně bez štěrku, nebo jen slabě štěrkovité.
Vyvinuly se na sprašové hlíně nebo na svahovině. Tyto půdy jsou zastoupeny v řešeném
území poměrně často.
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Skupina půd na píscích a štěrkopíscích
Z této skupiny jsou nejvíce zastoupeny hnědé půdy a rendzina na zahliněných písčitých
substrátech, lehčí až středně těžké, výsušné.
Nejdůležitějším půdotvorným faktorem pro vývoj hnědých půd je půdotvorný substrát se
svým specifickým způsobem zvětrávání a v druhé řadě reliéf terénu, zvláště pak jeho svažitost
spojená s erozní činností vody. Klimatické podmínky limitují více či méně subtyp a řád.
Hlavním půdotvorným procesem je zvětrávání v půdním profilu. Výrazným projevem jejich
tvorby je hnědnutí, jehož intenzita závisí především na druhu a složení jednotlivých hornin a
na hydrotermickém režimu.
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí
označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho
expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu).

V zájmové oblasti se nachází BPEJ: 3.09.00
5.14.00
Z uvedené charakteristiky platí: klimatický region zájmové oblasti

3, 5

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek:
09
14

Vlastní posuzovaný záměr do zemědělsky využívaných půd nezasahuje.
4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je hlubší podloží budováno ze spodnokarbonských
hornin, představované vrstvami břidlic s vložkami drob a drobových pískovců. V nadloží
těchto sklaních hornin byly ke konci pliocénu a počátkem pleistocénu uloženy nevápnité jílu a
písčité štěrky, tzv. pestré série. Toto předkvarterní podloží bylo zastiženo v hloubkách okolo
5-6,5 m pod terénem.
Kvarterní sedimenty tvoří nejsvrchnější vrstvy geologického profilu. Jedná se jednak o spodní
souvrství pleistocenního stáří představované jílovitými písky. Písky jsou poměrně vlhké, až
vodou nasycené, měkké až tuhé konzistence a tvoří vrstvu o mocnosti 1-2 m. V nadloží písků
jsou uloženy nejsvrchnější holocenní náplavy reprezentované jíly s nízkou plasticitou až jíly
jemně písčitými o mocnosti 1,5 – 2 m.

5. Fauna a flora
Podle mapy potencionální přirozené vegetace je řešené území místem výskytu přirozeného
společenstva – jilmová doubrava (Querco-Ulmetum). Jilmová doubrava je typickým
společenstvem českého termofylika na jen zřídka zaplavovaných polohách říčních niv
v nížinách. Převážná část těchto ploch byla postupně odlesňována a následně zemědělsky
využívána. Význam zachovalých porostů víceméně přirozeného složení lze vidět v jejich
funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním vlivu na mezoklima území. Poskytují
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rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané krajině úrodných úvalových luhů a
nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území.
Volné plochy vlastního střediska zahrnují charakteristická společenstva pro zemědělské
areály. Volné plochy střediska jsou pravidelně sečeny a udržovány. Vlastní lokalita pro stavbu
odchovny selat je pouze s travnatým povrchem bez stromové zeleně.
V lokalitě vymezené pro stavbu odchovny selat byly determinovány následující druhy:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Avena fatua
(oves hluchý), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), Capsella bursa pastoris (kokoška
pastuší tobolka), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), Lolium perenne (jílek
vytrvalý), Phleum pratense (bojínek luční), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice
roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), Stelaria
holostea (ptačinec velkokvětý), Tussilago farfara (podběl lékařský), Veronica chamaedrys
(rozrazil rezekvítek.
Z hlediska fauny lze v daném území dnes očekávat především synantropní druhy, vázané na
blízkost sídel či objektů zemědělské výroby, dále byly zastiženy některé druhy, vázané na
intenzivní agrocenózy a břehovou vegetaci vodních ploch a toků, případně bylinné ruderální a
lesní porosty.
Na lokalitě předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných druhů, vázaných na
pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu (jedná se především o mšice, třásněnky,
ploštice). Na ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy
běžně rozšířené.
Vyhláška č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v § 16 - Ochrana zvláště chráněných druhů
živočichů (k § 50, odst. 5 zákona), odst. 1 stanoví, že základem ochrany živočichů a vegetace
je komplexní ochrana jejich stanovišť. Nedílnou součástí Vyhlášky č. 395/1992 Sb. je pak
Příloha č. II. a III, které ve třech kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých druhů.
Fauny a flory. Toto dělení je základem rozdělení druhů, které byly při průzkumu na
předmětném území sledovány. Na základě průzkumu bylo konstatováno, že takové druhy
nebyly přímo v zájmové lokalitě zjištěny. Záměr bude realizován na zemědělsky využívané
ploše – stávající agrocenóze.
6. Ekosystémy
Přímo zájmové území se nedotýká územních systémů ekologické stability. Nejblíže situovaný
prvek vyššího hierarchického celku tvoří tok řeky Moravy probíhající vesměs od severu k jihu
západně od obce. Ta je také nadregionálním biokoridorem (NRBK 89), na kterém jsou
vymezena biocentra regionálního nebo místního významu.
Nadregionální biocentrum – CHKO Litovelské Pomoraví – sever je vymezeno mimo zájmové
území. Další tah ÚSES je situován východně od zájmového území podél vodoteče Oskava.
Areál se nachází mimo dosah skladebných prvků místního ÚSES. Ochranu prvků ÚSES je
nutno řešit v rámci aplikace vedlejších organických produktů jako jednu ze zásad nově
navrženého rozvozového plánu. Tato skutečnost je běžně řešena v rámci rozvozu organických
hnojiv střediska.
Realizací záměru nebude negativně dotčen žáden z prvků územních systémů ekologické
stability.
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7. Krajina
Krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Krajinný ráz je charakterizován situováním zájmové lokality v území.
Toto území je možné charakterizovat jako území související se stávajícím zemědělským
využitím v zájmové lokalitě. Záměr je součástí stávající plochy areálu soustavně zemědělsky
využívaného a určeného k chovu hospodářských zvířat.
Reliéf
Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny, vazba krajinné
typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být
potlačeny ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je
svým situováním ve stávajícím areálu nezastupitelný charakterizující prvek v tomto území
vážícího se k oblasti.
Prvkem vytvářejícím základní charakter krajiny jsou zemědělsky využívané pozemky na
navazujících plochách.
Vegetace
Charakter a výskyt vegetace má pro krajinný ráz nezastupitelný význam. Významná je
prostorová struktura vegetace, její druhové složení, výška, hustota, zdravotní stav, barevnost.
Realizací výstavby objektů v rámci stávajícího střediska živočišné výroby v předmětném
území nedojde k významnému zásahu do krajiny. Tento vliv je z pohledu krajinného rázu
možné považovat za přijatelný vzhledem k výškovým a pohledovým poměrům v území. Bude
postaven stavební objekt, nebude postavena výšková nádrž, která by byla viditelná z
nepříznivě postavených celků.
Realizace stavby je navržena tak, že bude začleněna do prostoru zemědělsky využívaného
s objekty odpovídajícího charakteru. Tento stav umožní vyvážit krajinný ráz předmětného
území.

8. Obyvatelstvo
Areál farmy Troubelice se nachází na jižním okraji obce. Území je řešeno v dosud
neschváleném územním plánu. Územní plán nepřipravuje změnu využití předmětné lokality,
zůstane zde zachována zemědělská výroba.

9. Kulturní památka
Záměrem nebude dotčena žádná kulturní památka.
10. Ochranná pásma
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Vodohospodářská ochranná pásma
Objekty zemědělského areálu a jeho prostoru nejblíže situovaného se nenachází v žádném
ochranném pásmu vodních zdrojů.
Ostatní ochranná pásma
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. - 50 m) nejsou stavbou
dotčena. Ochranná pásma inženýrských sítí – běžné inženýrské sítě sloužící pro provoz
zemědělského areálu, budou vymezena a řešena v rámci projektu.
Hygienické ochranná pásma
K zajištění ochrany životních podmínek obyvatel před nepříznivými vlivy středisek živočišné
výroby se tato zařízení umisťují v potřebné vzdálenosti od souvislé zástavby, případně od
objektů a zařízení vyžadujících hygienickou ochranu. Kolem nich se zřizují ochranná pásma
chovů. Hranice dosud stanoveného ochranného pásma nebudou změněny.
III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Z hlediska estetických a krajinářských požadavků je možno navrhovanou a posuzovanou
výstavbu odchovny selat jako únosnou. Stavba typově i využitím odpovídá typu lokality
včetně typu navazujících objektů.
Realizace stavby odchovny selat v předmětném území se na základě výše uvedeného
hodnocení jeví jako pro danou lokalitu únosná a přijatelná. Nedojde k zatížení území nad
přijatelnou úroveň. Tento závěr souvisí s technologickou kázní dodavatele stavby a zejména
provozovatele chovu.

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení.
Posouzení vlivu záměru stavby odchovny selat na zdraví obyvatelstva bylo provedeno
z hlediska období výstavby a období provozu.
Proces hodnocení zdravotního rizika se sestává z následujících kroků: určení nebezpečnosti,
hodnocení expozice, charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního
prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
následovně :
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
V době po realizaci stavby nebude ovzduší znečištěno, jak je dokladováno závěry zpracované
rozptylové studie.
Rozptylová studie imisní situace umožnila posoudit dopad provozu stavby včetně
zemědělského areálu firmy TAGROS a.s. Troubelice na okolí. Současně rozptylová studie
hodnotí plnění imisního limitu pro obtěžování zápachem - přípustná míra obtěžování
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zápachem (dle § 15 odst. 6 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.), který byl v platnosti jen do
31.7.2006 a dnes není stanoven).
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že při provozu stavby „Odchovna selat,
Troubelice - farma pro chov prasnic", včetně zemědělského areálu firmy TAGROS a.s.
Troubelice bude imisní limit splněn pro amoniak (imisní limit pro amoniak byl na základě
nařízení vlády č. 350/2002 Sb. v platnosti jen do 31.10.2005).
Překročena je hodnota imisního limitu pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování
zápachem) u amoniaku (NH3) pouze jihozápadně od areálu zemědělského areálu firmy
TAGROS a.s. Troubelice mimo obytnou zástavbu. Ve všech místech trvalé obytné zástavby
obce Troubelice je hodnota imisního limitu dle závěrů rozptylové studie pro obtěžování
zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) amoniaku (NH3) splněna.
Použité řešení z hlediska ochrany ovzduší a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9
zákona č. 86/2002 Sb. a v důsledku provozu stavby „Odchovna selat, Troubelice - farma pro
chov prasnic" nemůže docházet k překročení imisního limitu amoniaku (NH3) - platného do
31.10.2005.
Vliv hlukové zátěže
Předmětný záměr nebude souviset s možným hlukovým ovlivněním chráněných objektů nebo
chráněného venkovního prostoru.
Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno stejným způsobem ve firmě jako doposud. Odpady
budou skladovány ve vymezených kontejnerech, svoz bude zajišťovat specializovaná firma,
nový objekt bude součástí stávajícího nakládání s odpady v rámci firmy.
Z hlediska klasifikace „zdravotní rizikovosti“ odpadů ve smyslu metodického pokynu HH ČR
zn. HEM - 300 - 27.7.1993 a zákona č. 185/2001 Sb. a z něj vycházejících vyhlášek nesplňují
odpady podmínky pro klasifikaci nebezpečných vlastností - akutní toxicity, chronické
toxicity, žíravosti či infekčnosti.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších
antropogenních systémů.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou
míru.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo negativní sociální ani ekonomické
důsledky.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností (eliminace emisí hluku, situování záměru) za předpokladu
dodržování základní technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad
narušení faktoru pohody nad únosnou míru.
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra naplňuje limitní hodnoty dané
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platnou legislativou. Ovlivnění může v daném případě nastat subjektivně nebo objektivně
vnímaným přírůstkem hluku, snížením bezpečnosti pohybu osob po komunikacích následkem
zvýšené četnosti průjezdů vozidel apod.
Provoz stavby bude po omezenou dobu. Zpracován bude program organizace výstavby
zohledňující podavek na minimalizaci vlivů na okolní prostory.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Provozem nového objektu odchovny
selat budou veškeré vlivy na zdraví obyvatelstva podnormativní a v souladu s požadavky
platné legislativy.
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
S ohledem na popsané a zhodnocené řešení stavby odchovny selat ve středisku Troubelice je
možno konstatovat, že celý záměr je z ekologického hlediska přijatelný za dodržení
následujících podmínek.
V době výstavby:
 Realizace manipulace s materiály (výkopy, příprava území pro stavbu) bude prováděna za
příznivých klimatických podmínek tak, aby byla eliminována možnost znečištění okolních
ploch na minimum.
 Veškeré stavební práce budou správnou organizací stavby eliminovány, minimalizován
bude pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby.
 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.
V době provozu:
 Bude aktualizován Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe, provozní řád a plán
organického hnojení,
 Uplatňován bude požadavek na zvýšenou technologickou kázeň provozovatele, jak při
vlastním provozu objektu živočišné výroby, tak při manipulaci s organickými hnojivy (za
příznivých klimatických podmínek, udržování patřičné úpravy komunikace, vymezení ploch,
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na nichž bude aplikace organických hnojiv uplatňována a důsledné vyloučení ploch
ochranných pásem),
 Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem, případně kropením,

 Odpady budou ukládány utříděně a likvidovány v souladu s platnou legislativou,
pravidelně bude vedena evidence odpadového hospodářství podle požadavků platné
legislativy odpadového hospodářství – z.č. 185/2001 Sb., o odpadech, budou ověřovány
nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládáno s nimi podle jejich skutečných vlastností,
 Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití
v ČR, na chemické látky, které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený
platnou legislativou,
 Bude dodržována provozní kázeň, dobrá zoohygiena a včas odstraňována uhynulá zvířata,
na farmě budou prováděna všechna potřebná zooveterinární opatření, desinsekce, deratizace a
kontrola chovu veterinárním lékařem,
 V objektu budou prováděna opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu
a hlodavců,
Opatření, které je nutno dodržet při ukončení záměru:
 Pro případ likvidace chovu z důvodů zooveterinárních bude zajištěna důsledná ochrana
obyvatel podle hygienických předpisů a směrnic, ochrany prostředí, zejména vod před vlivy
použitých chemických látek, sanace chovu bude prováděna mj. podle zásad nakládání s
odpady - kategorie nebezpečných odpadů,
 Pro případ likvidace objektů (např. požáru atp.) bude postupováno v souladu s předpisy o
odpadovém hospodářství a v souladu se stavebním zákonem

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou
přesností.
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E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně. Stavba
odchovny selat je podrobně řešena projektem.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5)
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem. Nulová varianta neakceptuje
přípravu celého území a záměr investora pro realizaci stavby. Z toho důvodu zůstává pro
posouzení možných vlivů na prostředí a vymezení podmínek pro možnost realizace záměru
v předmětném území pro variantu předloženou oznamovatelem.
Ze zpracovaného materiálu vyplývá, že navrhované řešení představuje v daném případě
variantu ekologicky přijatelnou.
F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000
Situace stavby, měřítko 1 : 1 000
Odchovna selat – půdorys, měřítko 1 : 100 zmenšeno
Příčný řez, měřítko 1 : 50
(dle A.Beinhofnerová, 05/2006)
Rozptylová studie „Odchovna selat Troubelice – farma pro chov prasnic“
Ing.Petr Fiedler, 11/2006
2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem investora je realizace novostavby odchovny selat ve stávajícím uceleném areálu
farmy (chov prasnic a skotu) v Troubelicích. Stavba objektu je navržena v uzavřeném areálu
střediska v prostoru mezi stávajícími objekty s chovem selat a prasnic.
Nový objekt se zastavěnou plochou 1 050 m2 pro chov odchov selat bude rozdělen do 16
sekcí po 112 ks selat. Celkem bude zahrnovat 1 792 ustajovacích míst.
Umístění nového objektu bude realizováno na ploše ve stávajícím středisku mezi objektem
pro chov prasnic a stávajícím objektem chovu selat.
Sledovány jsou možné vlivy související s realizací objektu odchovny selat v prostoru
stávající farmy Troubelice. Pozornost je zaměřena na nakládání zejména s kejdou a jejímu
využití v rámci hnojení a pachovým emisím a čpavku.
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Firma chce objekt odchovny selat v území realizovat s ohledem na požadavky zabezpečit
optimalizaci chovu této kategorie zvířat (chov prasat).
Záměr stavby nové odchovny selat zabezpečí použití nové moderní technologie ustájení selat,
která sníží limity zátěže na životní prostředí s uplatněním požadavků zák.č.86/2002 Sb. o
ochraně ovzduší a příslušných platných vyhlášek k tomuto zákonu.
Lokalita pro umístění nového objektu odchovny selat je situována ve stávajícím středisku
zemědělské výroby v obci Troubelice, které je vybaveno objekty určenými k chovu zvířat.
Areál je vybaven zpevněnými komunikacemi a doprovodnými zemědělskými objekty (jímka
TH, silážní žlaby, míchárna krmiv, posklizňová linka, kůlny, dílny, míchárna krmiv).
Návrh technického řešení stavby a úprav ve středisku vychází z podnikatelského záměru
investora pro chov prasat ve středisku s řešením kvalitního odchovu selat.
Celý objekt odchovny selat bude rozdělen do 16 samostatných sekcí, které budou vzájemně
odděleny těsnými plastovými dutinkovými příčkami. Selata budou dle projektu ustájena na
plastových roštech, které budou uloženy na stěnách betonových kejdových van.
Každá vana bude opatřena kejdovou vpustí s uzávěrem. Vpustě budou propojeny plastovým
potrubím do centrálního svodu. Ten bude sveden do stávající jímky.
Kotce pro selata jsou navrženy s plným plastovým hrazením. Hrazení umožňuje snadnou
údržbu a čištění. Do příčných stěn hrazení budou umístěna nerezová koryta s multifunkční
mřížkovou zábranou. Koryta budou umístěna do závěsů umožňujících snadné vyjmutí koryt
z důvodu čištění. Pevná plocha pod korytem bude vytvořena recyklovatelnou deskou.
Pod manipulačními plochami jsou navrženy kanály pro zabezpečení přívodu vzduchu
k jednotlivým sekcím.
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě v rámci farmy.
Vnitřní rozvody budou řešeny dodavatelem technologie. Rozvod vody bude řešen
v plastovém potrubí, rozvody vody v místech kontaktuje zvířaty budou řešeny
z pozinkovaných trubek. Napáječky budou miskové.
Krmení je navrženo dvěma lankovými dopravníky krmiva tak, aby bylo možné v každém
kotci krmit libovolnou směs. Krmivo bude umístěno ve dvou laminátových silech s objemem
12 m3.
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2 000, Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušného podle § 77a odst.3
písm.w) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, KUOK 108347/2006
z 1.11.2006

ODCHOVNA SELAT
TROUBELICE – FARMA PRO CHOV PRASNIC

Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.
11/2006 Ing. Paciorková

47

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Odchovna selat
Troubelice – farma pro chov prasnic“ je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: listopad 2006

Zpracovatel oznámení:

Ing.Jarmila Paciorková
číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 0602 749482
e-mail eproj@volny.cz
Spolupracovali:
A.Beinhofnerová, 05/2006 (zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení)
Ing.Petr Fiedler(Rozptylová studie, 11/2006)
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F. Doplňující údaje
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000
Situace stavby, měřítko 1 : 1 000
Odchovna selat – půdorys, měřítko 1 : 100 zmenšeno
Příčný řez, měřítko 1 : 50
(dle A.Beinhofnerová, 05/2006)
Rozptylová studie „Odchovna selat Troubelice – farma pro chov prasnic“, Ing.Petr Fiedler,
11/2006
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